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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (6) كتاب الطهارة -شرح: الموطأ 

 عبد الكريم الخضير: الشيخ
  

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
عموا  ،د وعلوى للوه وصوحبه عيمعويننبينوا محمو ،وبارك على عبده ورسوولهوسلم وصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمين

  :بعد
بون عائوذ هللا  "ني عن مالك عن ابن شهاب عنن ببني ردر نل الننو نيوحدث": ذلكبعد  -رحمه هللا تعالى-يقول 
اسومه عبود هللا  ،يلتوب  بويبا مسولم الخوو نا ،حفوا  العبواد المعورو ينمون ال ،ءعالم الشام بعود عبوا الودردا ،عبد هللا
 ومنن ا نترمر ،))منن توأنأ يىه نتنثرقنا :  -صنى    عىهنو و نى -عنن ببني ير نرة بن ر نو    " وببن ث و

 ."يىيوتر((
 
 .سم
  ن   رلهك.بح

 ه حر ب     الرحمن ال
ينننا محمنند وعىنن  حلننو وصننحبو نب ،والصنن ة وال نن   عىنن  بشننرء اانبهننان والمر ننىين ،رب العننالمين الحمنند ه
 برمعين.

 .الىه  ويق شيننا لما تحب وترأ 
 قا  رحمو   تعال : 

 وغ ىو ثوبو كررذا صى  ول  يذ وغ ىو ،رعادة الرنب الص ة :باب
كبنر  -صنى    عىهنو و نى -عن مالك عن ر ماعيل بن ببي حكنه  بن عطنان بنن ه نار بنبنرر بن ر نو    

 .يذيب ث  ررع وعى  رىدر بثر المان ،بن امكثوا :ث  بشار رليه  بيدر ،يي ص ة من الصىوات
تعنال  رأني   -نطناب عمنر بنن ال منع: نررنت ن عروة عن زبيد بن الصنىت بننو قنا عن مالك عن يشا  ب

 ،ومنا شنعرت ،تمنو  ما برانني ر  احتى :يقا  ،وصى  ول  هغت ل ،ينظر يإذا يو قد احتى  ،رل  الررء -عنو
ثن  صنى  بعند  ،وبذن بو بقنا  ،لن  ينرر ونأح منا ،يي ثوبو ىوغ ل ما رب ،ياغت لقا :  ،وصىيت وما اغت ىت
 .اارتفاع الأح  متمكن  

 -عننوتعنال  رأني   -ببني حكنه  عنن  نىهمان بنن ه نار بن عمنر بنن النطناب عن مالك عن ر ماعيل بن 
ن ،الررءغدا رل  برأو ب  لياغت ن ،: لقند ابتىينت بنا حت   مننذ ولينت بمنر النناليقنا  ،ايورد يي ثوبو احت م 

 .ث  صى  بعد بن طىعت الشمل ،وغ ل ما ربى يي ثوبو من ا حت  
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صننى   -عننوتعنال  رأنني   -بنن ه نار بن عمننر بنن النطناب عنن مالنك عنن هحينن  بنن  نعيد عننن  نىهمان 
 ،نا الودك  ننت العنرو  يقا : رن لما بصب ،ايورد يي ثوبو احت م   ،بالررءرل  برأو  غدا ث  ،بالنال الصبح

 ص تو.، وعاد يي من ثوبو وغ ل ا حت   ،لياغت 
النطناب بنن عمر  معبنو اعتمر  بن عروة عن ببهو عن هحي  بن عبد الرحمن بن حاطبيشا  عن مالك عن 

 اقر ب ن ،وبن عمر بن النطناب عنرل بنبعل الطر نق ،بن العاص ويي ركب ييه  عمر  -عنوتعال  رأي   -
يرعنل  ،يركنب حتن  رنان المنان ،الركنب منان   منعيىن  يرند  ،هصنبحبن وقند كناد  ،حتى  عمنراي ،من بعل المهار

دع ثوبننك ين ،: بصننحبت ومعننا ثهنناببننن العناص وعمنر  يقنا  لننو ،حتن  ب ننفر ،ا حننت   منا ربى مننن ذلنكهغ نل 
و   ،ات ترد ثهابنا يكل النال يرد ثهاب  لك ها عمرو بن العاص لئن كن ا: واعرب  يقا  عمر بن النطاب ،هغ ل

 ل  برر. وبنأح ما ،بل بغ ل ما ربيت ،لو يعىتها لكانت  نة
 ،يني منامنوربي  ائ  و  ينذكر شني ؟كنانمت  دري و  ي ،يي ررل ورد يي ثوبو بثر احت   -رحمو  -قا  مالك 

منن برنل  ،الننو  ذلنكالنو  يىهعد منا كنان صنى  بعند  ذلكيإن كان صى  بعد  ،: لهغت ل من بحدث نو  ناموقا 
بن عمنر بعناد  ذلنكو  ،يعىهو الغ ل يإذا ورد يي ثوبو مان   ،و رى و  هحتى  ،احتى  و  يرى شيئ  االررل ربما بن 
 .كان قبىو ول  هعد ما ،نو  نامونر كان صى  آل ما

 نبينا محمد وعلى لله وصحبه عيمعين. ،وبارك على عبده ورسولهوسلم وصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمين
 : -رحمه هللا تعالى-ول المؤلف يق

 رعادة الرنب الص ة :باب
: مون يوذكر يقوول الشورا إذا صولى ولوم  "وغ نىو ثوبنو رذا صى  ول  يذكر وغ ىو"يعنا إذا صلى قبل عن يغتسل 

ن  ،كر بضووم الووذالالووذ   كر والووذ    ،كر التووذكرالووذ   ؟كركر عو موون الووذ  موون الووذ    ،كر بكسوور اعنووه موون الووذ    رالمتبووادكووان وا 
 عليوه عن يعيود  ،اإذا كان ناسي  يعنا  ،ولم يذكر من الذكر :مقتضى قوله ،القلبو والتذكر بالعقل  ،اللسانبمعروف 
ولوو  ،كر عنوه يعيود ولوو ذكورومقتضوى الكسور الوذ    ،وعليوه عن يغسول ثوبوه ،ال إذا كان ناسي  وعليه عن يغتس ،الصالة

، قود  علو  :وقوال [( سوورة البقورة682)] {َ  ُتَؤاِنْذَنا ِرن نَِّ يَنا }َربََّنا :-يل وعال-قوله  معنسا إذا صلى كونه يعيد 
لكنووه   ينوولل  ،النسوويان ينوولل المويووود منللووة المعوودوم؟ ألن القاعوودة المقووررة عنوود ع وول العلووم عن لموواذا ،الناسووا يعيوود

َنننا عوودوم منللووة المويووودالم يعنووا   ترتووب اعثووم علووى مووا حصوول منووا  [( سووورة البقوورة682)] {َ  ُتَؤاِنننْذَنا ِرن نَِّ ننيَنا }َربَّ
ان ينووولل سوويالن ، وووال بوود موون إعادتوووه اعموووا مووا نسووا  علوووه عو  عوول علوووى ويوور الويووه المشووورو  نسوويان   ،حووال النسوويان

 المويود منللة المعدوم.
لكوون لووو  ،ألن النسويان نوولل الركعووة الخووام  منللوة المعوودوم صووحيحة صووالته  اشوخ  صوولى خموو  ركعوا  ناسووي  

 منللة المويود.ألن النسيان   ينلل المعدوم  ؟لماذا ،بد من اععادة   ؟اصلى  ا رباعية ثالث  
 اوالغسول إن كوان األثور مني و ،ونضو  موا شوك  يوه ،ثور ا حوتالممون ع ،عي وسل ما يراه  يه من الماء ،ووسله ثوبه

ن كان مذي   ، هو طا ر على سبيل ا ستحباب  .ينض  على ما تقدم ،وما عشبهه  هو ني  اوا 



3 
 

حدثني هحي  عن مالك عن ر ماعيل بنن ببني حكنه  القرشني بن عطنان بنن ه نار منول  مهموننة ب  المنؤمنين "
والخبور  ، هوو مرسول ،توابعا يحكوا قصوة لوم يشوهد ا  وذا ،مرسول "-ىهنو و نى صنى    ع-بنبرر بن ر و    

  يه. هو صحي    إشكال  ،موصول  ا الصحيحين ووير ما
هوا ألنهوا    ورب بين  تورون اعموام مالوك يكثور مون ذكور المراسويل "-صنى    عىهنو و نى -بنبرر بن ر و    "

 وا  "منن الصنىوات ي صن ةكبنر ين -صى    عىهو و ى - بن ر و   " الكل حيوة  ،   عندهو وبين الموص
 : ا الصحيحين ،عن امكثوا :ثم عشار إليهم بيده ،بن حبان عن عبا بكرةاود و ، كما  ا رواية عبا داصالة الصب 

 "ركب ن -صى    عىهو و ى -بن ر و    "قامة الصالة إو م قيام بعد  ،اللموا مكانكم :عي ،عشار إليهم مكانكم
و نوا  ،رب و ودل علوى عنوه لوم يك ،بول انتروروا تكبيوره  يشوار إلويهم وانصورف ،و وا الصوحيحين عنوه لوم يكبور ،ر نا كب  
ثن  ررنع وعىن  رىندر بثنر " ليعنوا  اوتسو "ينذيب" ،عن امكثووا :ثوم عشوار بيوده ،ر  ا صوالة مون الصولوا كب   :قال

الوذي  وا الصوحيحين يودل علوى عنوه  ، كبور ،رثم ريع إلينا ورعسوه يقطو ،لثم ريع  اوتس :و ا الصحيحين "المان
 "ثبتوواعن ا :ثوم عشوار إلويهم"و وا الصوب   "مون الصولوا  ر  وا صوالة كب و"وموا  نوا  ،لم يشر   ا الصوالة ،لم يكبر

ولووم  ،ولووم يسووتخلف ،م صووالتهمهوعتووم  ووي ، ووذ ب ثووم اوتسوول وريووع ،قيووام  ووا صووالة و ووم ،اثبتوووا ،يعنووا بعوود تكبيووره
   إشكال. ر وحينئذ  ب  عنه لم يكلذي  ا الصحيحين لكن ا ،يستينف على  ذا

 طالب:.......
فعول الألن   رر محمول على عنه عراد عن يكب  لكن  كب   ،  ،مما  ا الصحيحين ،معارض بما  و عص  منهدام  ما
 ؟نعم ،يطلق ويراد به اعرادةماضا ال

 .......:طالب
 نعم.،  ا قصة واحدة،  

 ،لتشووريعل ووا عموور العبووادة  ، يووه يوووال النسوويان علووى األنبيوواء ،ال العلموواء  ووا شوورحهعطوو ،الحووديف  يووه  وائوود كثيوورة
لكوون  وول الووذي يسووهو  ووا صووالته  ،موون عيوول التشووريعوسووها  ووا صووالته  ،ينسووى -عليووه الصووالة والسووالم-الرسووول 

 ،ثوالف ،يعنا نفترض المسيلة  ا إمام راتب يسهو  ا الشهر مورتين ؟نعم ؟عيهما عكمل ع ضل عو الذي   يسهو؟
  ؟عيهما ع ضل ،السنة مرة عو مرتينخر  ا لو 

وبعضووهم  ألكثوور،و ووذا عليووه ا ،ه  يهووابووومحضوور قل ،تهشووك عن الووذي   يسووهو دليوول علووى عنووه مهووتم لصووالمووا  ووا 
يعنوا  موه  ، هوو ع ضول وعكمول عون صوورتهاعن صوورتها  يسهو  ا صالته مستغرب  يها، وا ل  إن الذي  :يقول
صوووالته  وووا شوووكلها وصوووورتها  وووا ه بوووقلم، لكووون األكثووور علوووى عن الوووذي يحضووور عضوووه وووذا قوووول عنووود ب ،نامعووواال

كما عنه مطالب بروحها  ، و مطالب بالعدد ،خراآل ءشاال، ويترك ءومضمونها ع ضل من الذي يستغرب  ا شا
 .ولبها

 ؟من عين طهارة الماء المستعمل، ع ل العلم من  وائد  ذا الحديف:مما ذكره 
 طالب:.......

 نشفه قبل عن يدخل المسيد. ل  عنه طا ر ، ولو ه يقطرنعم رعس
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ولوم تعوود  ،و وم قيوواموريوع  ووا الصوحي  عن الصوالة عقيموو  ثوم ذ وب واوتسوول  يووال الفصول بووين اعقاموة والصوالة،
 بعد  اعقامة عن اعحرام تعاد. وقال مالك: إذا ،اعقامة،  الفصل بين األذان والصالة يائل،  ال تللم إعادتها

الصوالة  مو  إن طال  ال بد من إعوادة اعقاموة، يعنوا عقي ،محمول على قرب اللمانالحديف  ا  : مانووي يقول ال
و ،لمون قريوب ،خوالل خمو  دقوائق ريوعو ثم ذ ب  ثوم ذ وب  ،مواء ه يو موا ،الكون ذ وب إلوى بيتوه ويود المواء مقطوع 

 تعاد اعقامة.على رعيهم  ،الوق وطال  ،ثم ذ ب يسخن الماء ،عو الماء بارد ،ماءاليبحف عن 
وو ثوووري لل اخال  وو ،  ييووب التوويمم لخووروس الينووب موون المسوويد ،عنووه   ييووب التوويمم للخووروس موون المسوويد ا يووه عيض 
سحاب موا يخورس  :يقولوون  ،نام  ا المسيد واحوتلم ،مسيلة مفترضة  ا شخ  يال   ا مسيد ثم احتلمالنعم  ،وا 
ننايسووتطرب المسوويد إ  بطهووارة  ،مسوويدموون ال { }َوَ  ُرُنب  موون المسوويد لخرويووه  [( سووورة النسوواء34)] ِر َّ َعنناِبِري َ ننِبيل 

توذكر عنوه عليوه وسول  -عليوه الصوالة والسوالم-الرسوول  نوا  ،يتيمم ليكون عبوره المسيد على طهوارة ولوو ناقصوة
سحاب. ذلكبمن يقول  فيه رد على  ،ولم يتيمم  كالثوري وا 
بول  ،ومعلووم عن مثول  وذا عوذر ،ذانمون المسويد بعود األ لنها عن الخوروستخصي  ل ا ا الحديف عيض   :يقولون 

 يللمه عن يخرس. 
حندثني عنن مالنك عنن يشنا  بنن عنروة عنن الزبينر بنن الصنىت الكنندي بننو قنا : نررنت منع عمنر بنن " :يقول

 ،مون يانوب الشوام ،لمدينوة: علوى ثالثوة عميوال مون االرا عواقوال  ،اليورف بضوم اليويم والوراء "رءالنطاب رلن  الُرن
 ميد  ذا؟، من الالراء: بسكون الميدوقال 

 طالب:.......
دين عبوو السوعادا  لكن الذي يغلب على الرن عنوه ميود الو ،اصاحب القامو  احتمال عيض   ؟احتمال، احتمال ثان

 موع إموا عن يكوون  "نررت مع عمر بن النطاب رل  الررء ينظر يي ثوبو يإذا يو قد احنتى ": قال ،ابن األثير
ينإذا ينو  ينظر يي ثوبو" "يىما ربى الثوب تذكر" ،ذلك ثم نسويهعو يكون شعر ب ،عثناء النومتالم با حعدم شعوره 

صوولى ولووم  ،ثووم نروور ،صوولى ولووم يغتسوول ؟قبلووه عمصوولى ولووم يغتسوول بعوود النروور  "وصننى  ولنن  هغت ننل ،قنند احننتى 
و  بننو منا ُبرانني ر  ": القو ،ورعى عنوه قود احوتلم ، لما نرر  وا ثوبوه ،األثر قبل الصالة ذلك   ألنه لم يريغتسل

من عثر ا حتالم  ، ا ثوبه ورعى ما رعى ، اوتسل :قال "وما اغت ىت ،وصىيت"عي علم   "وما شعرت ،احتىمت
والمشوكوك  يوه  ،المؤكد وسله ءيعنا الشا "ونأح ما ل  يرَ  ،يي ثوبو من بثر ا حت   ىاغت ل وغ ل ما ربي"

ثنن  صننى  بعنند ارتفنناع " ؟شووك  وول حصوول األذان عو اعقامووة ،شووك "بقننا  وبذن بو" ، يعنووا رع عليووه الموواءنضووحه
؟ و ول الوتمكن اعو ارتفوا  الضوحى متمكن و ،اصولى عمور متمكن و ؟عين صاحب الحوال ،حال امتمكن   "االأح  متمكن  

مون  امتيقن و ا: عنوه عمور متمكن واألول ا حتموال: حب الحوالا؟ اآلن عندنا ثوالف احتموا   لصولالرتفا  عو للضحى
 وبراءة ذمته  ا  ذه الصالة. ،طهارته

ن ييووول ع ،مضواف إليوهإعرابهوا؟ مووا  ،، الضوحىالضوحى :إذا قلنوا ،الموتمكن عو الضوحى مووتمكن، الثوانا: ا رتفوا 
الصوور الوثالف التوا ييوول  يهوا ييخوذ ب يويتا؟ يوا هللا الوذي ييوول عم  ؟ ييول نعم ؟ييتا الحال من المضاف إليه

 ؟نعم ،ييول  ا ثالف صور ،عشرطه
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 طالب:.......
 ييول؟ عم  حال من المضاف إليه ال  ل ييول إتيان ،عنا اسيل سؤا   
 طالب:.......

 ؟نعم ؟العربية عين ؟عين األلفية ذا؟  ا ييخذ األلبوم ر الذي يذك ،ييول  ا ثالف صور
 طالب:.......

 .طيب
 إ  إذا اقتضوووووووووووى المضووووووووووواف عملوووووووووووه    مووووووون المضووووووواف لوووووووه و  تيووووووول حوووووووا   

 س

  .خري يذكر اآلالذ
    الووووووووووووه عضوووووووووووويف موووووووووووا ءعو كوووووووووووان يوووووووووووول 

 اعو مثووووووووووووووووول يلئوووووووووووووووووه  وووووووووووووووووال تحيفووووووووووووووووو 
 س
 
 س

، ارتفوع الضوحى و نا يقتضى المضاف عمله  ا المضواف إليوه ،صورة و و يستحق عتى ،لكن الثلف والثلف كثير
ل عن كموا عنوه يحتمو ،على كل حال ا حتمال قائم عن التمكن لالرتفا  الذي  و المضاف والمضاف إليوه يقتضا،

 عمر رضا هللا عنه وعرضاه.ل ايكون عيض  
 طالب:.......

 ؟ويه المعارضة يه  نا 
 طالب:.......

الوووذي  وووا حوووديف عبوووا  ريووورة  ثوووم ععووواد، ،وعمووور صووولى صوووالة كاملوووة ، وووا الصوووحي  عنوووه موووا كبووور عصوووال  الوووذي  ، 
  .انترروا تكبيره  لم يكبر الصحيحين

 طالب:.......
ألنوه   علوى عنوه عراد التكبيور وانتهوى اعشوكال ،ركب و :لكن يحمل قوله ،ركب  حبان  وابند روف عند عبا داو مع نعم،

}َينِإَذا  ،القيوامعردتم  [( سورة المائدة2)] }ِرَذا ُقْمُتْ  ِرَل  الصَّ ِة{على إرادة الفعل  ايطلق الفعل الماضا كما ذكرنا مرار  
ويوورد ويووراد بووه  ،بووه الشوورو ويووراد كمووا عنووه يوورد الفعوول الماضووا  ،ةاءإذا عرد  القوور  [( سووورة النحوول88)] َقننَرْبَت اْلُقننْرحَن{
 .ءالفراغ من الشا

، وكلهم من مووالا تقدم يعخا عطاء الذ "ر ماعيل بن ببي حكه  عن  ىهمان بن ه اروحدثني عن مالك عن "
ذا عحد الفقهواء ان  مسلي ،يمان ع قههموسل ،عحفرهم للحديف ،لكن عطاء عكثر م ،كلهم ثقا و  ،خوةميمونة عربعة إ

 السبعة.
يعنوا ذ وب إلوى عرضوه  وا عول النهوار  "عن  نىهمان بنن ه نار بن عمنر بنن النطناب غندا رلن  برأنو بنالررء"
 ا  ذا عن الو يا    تمنع اعنسوان  "يقا : لقد ابتىيت با حت   منذ وليت بمر النال ،ايورد يي ثوبو احت م  "

 ووإذا كانوو  ععمالووه  ،المصووال  التووا عنيطوو  بووه ،مراعوواة مصووال  النووا موون ملاولووة عمووور دنيوواه التووا   تعوقووه عوون 
يفورض لوه مون بيو   وحينئوذ   ،عن ينشوغل بهوالوه تحول بينه وبين القيام بيمر العامة   ييوول  ،الخاصة تحول دونه
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لكوون إذا كووان عملووه الخووا    يعووارض مووا عنووي  بووه  ، ووال يكووون بحايووة إلووى ملاولووة عموول تيوواري  ،المووال مووا يكفووا
 ذلك.له يول ي

يشووغله عوون عموور النووا   ذلووكعن  وورعى  ،لمووا تووولى صووار ييمووع بووين الخال ووة والتيووارة -رضووا هللا عنووه-عبووو بكوور 
  تفرغ ألمر المسلمين. ، رض له من بي  المال ما يكفيه

 م لويال  بويمر  ه شتغال -وهللا ععلم- ذلك: ابن عبد البريقول  "لقد ابتىيت باحت   منذ بن وليت بمر النال": يقول
به لمعنوى  بتالئه كان وق   ذلكويحتمل عن  ،ذلك: يحتمل وقال البايا ، كثر عليه ا حتالم ،عن النساء اونهار  
   ،موا يحصول  وا  وذا الوقو لكون  وذا األمور إن ،يعنوا   ارتبوال للو يوة ،ووقته بما ذكر من الو ية ،نامعامن ال

 ،متعوب للبودن ،و وذا لوه عثور علوى البودن ،بويمور النوا  ليول نهوار صوار ينشوغل ،لكن الو ية مشغلة ،بسبب الو ية
 ،مبوا حتال ، وحينئوذ  يبتلوىتعب البدن   شك عنوه مور   لصعصواب ،ا حتالمومعروف عن التعب سبب من عسباب 

 عو مرض ثقل بدنه. ،مر ق إذا ياء من سفر مثال  تيدون عكثر ما يحتلم اعنسان 
  بننن  ننعيد عننن  ننىهمان بننن ه ننار بن عمننر بننن النطنناب صننى  بالنننال وحنندثني عننن مالننك عننن هحينن" :يقووول

صى  بالنال الصبح ثن  غندا رلن  برأنو " :و نا ،اتصري  بينه كان إمام   ه ي  ناك  ا الرواية األولى ما "الصبح
ن ،بالررء وغ نل  لياغت ن ،يقنا : رننا لمنا بصنبنا النودك  ننت العنرو  "عي عثور احوتالم  "ايورد يي ثوبنو احت م 

الة لكوون  وول عموور النووا  عن يعيوودوا الصوو ، ووو إمووام صوولى بالنووا  ،لبطالنهووا "وعنناد لصنن تو ،حننت   مننن ثوبننوا 
 مامه؟إرتبال صالة الميموم ب 

لكن إذا صلى الصالة كاملة و وم  ،يعنا إذا بطل   ا عثنائها ،إمامه الحنابلة تبطل صالة الميموم ببطالن صالة
رضووا هللا -ولووذا عموور   صووالتهم صووحيحة ،و ووم   يعلمووون  ،ر طهووارة ووو   يعلووم عنووه علووى ويوو ،علووى ويوور علووم

و ا إعادته وحده دون من صلى خلفه دليل على عنه   إعوادة  ،صالته لبطالنهالوعاد  ،لم ييمر م باععادة -عنه
 . ذلكب معو محدف إذا لم يعل ،على من صلى خلف ينب

لموا  "لمنا بصنبنا النودك  ننت العنرو  " دسوم الشوحم ،الوودك معوروف عنوه الدسوم "ننت العنرو  لما بصنبنا النودك   "
بعود ثوم  ؟ايعنوا قبول الو يوة موا ييكول دسوم   ؟؟ نعومارتبوال بالو يوة،  ل  وذا لوه ذلك ا حتالم ن  العروب نشي عن 

 ؟نعم ؟عن تولى توسع  ا المعيشة
 طالب:.......

 ؟نعم ؟توسع يعنا ؟ب الودك  الن  العرو وبعد ا صار ييكل  ،كيعنا قبل الو ية ما ييكل ود
 ،كثوور  الغنووائم ،كثوور  الفتوحووا  ،ون عنووه  ووا وقتووه توسووع  الووبالدتعر وو "ت العننرو  ننن  رنننا لمننا بصننبنا الننودك "

 صوار يصويب  ،ع النوا ثوم توسو ،اليودذا  لقلوة   يئ اكانوا   يصويبون مون الوودك شو ،على النا  وحصل  توسعة
 توسووع النوووا  -رضووا هللا عنوووه وعرضوواه-نووه  وووا عصووره ، نعوووم المقصووود عموون الووودك ويووره كواحووود موون المسوولمين

  ؟نعم، وعهد عبا بكر، -عليه الصالة والسالم-بالفتوحا  وكثرة الغنائم يعنا اختلف الوضع عن عهده 
 طالب:.......
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  لكن النا  كلهم توسع  عليهم الدنيا  ا عصره ، ذا قيل ،، نعم يكرم الو ود ويطعم معهممهم ويطعم معهم يكر 
ثوم  اإذا عكول اعنسوان كثيور  يعنوا ،   شوك عن كثورة األكول صاروا يصيبون مثل  ذا،  ،ثرة الغنائملفتوحا  وكلكثرة ا
 ، وو اليمووا عو موع  عوول بوا حتالم الووذي  ايوورى موا يووراه النوائم إموا ميوورد   ،يحووتلم الحلوم العووام عو الخوا ف و سونوام 

اوتسول ووسول  ذلوكثوم بعود  ،لوودك  نو  العوروب نا الموا عصوب :كموا قوال ، واألكول لوه مودخل  وا  وذا،رؤية اليموا 
 ولم ييمر من صلى خلفه باععادة. ،صالتهلوعاد  ،ا حتالم من ثوبه

بننو "بون عبوا بلتعوة  "بنن حاطنب ثني مالك عن يشا  بن عروة عن ببهو عن هحي  بنن عبند النرحمندوح": يقوول
  "عن هحي  بن عبد الرحمن بن حاطب بنو اعتمر مع عمر" "اعتمر مع عمر

 هول يمكون عن يودرك حفيوده  ،اباصوح ،تعرف حاطب بن عبوا بلتعوة ،عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبعروة 
 عمر؟

بن  ن: عن يحيى بن عبد الرحمام قالواألن عصحاب  ش   ذا مما و م  يه مالك :على كل حال ع ل العلم يقولون 
 .عن عبيه :ه سق  لمالك قول ،حاطب عن عبيه

 "بننو اعتمنر منع عمنر بنن النطناب يني ركنب -عون عبيوه  وذا الصوواب- بنن حاطنب نعن هحي  بن عبد الرحم"
األصوول عنووه باليوواء  (عل)اقترنوو  بووه  ،واألصوول  ووا العووا  منقووو  "يننيه  عمننرو بننن العنناص"ركووب  مووعيعنووا 

 عنه بالياء.وا    األصل  ،الياءحذف لكن لكثرة ا ستعمال ت ،قاضا والوالا والهاديالمثل  ،عاصاال
ن" خر الليل لالسوتراحةلالتعري  نلول  "ل ببعل الطر قن النطاب عر  وبن عمر ب"  اعنرل بنبعل الطر نق قر ب 

وو "مننن بعننل المهننار يىنن  يرنند مننع الركننب مننان "قوود كوواد عن يصووب   "-رأنني   عنننو-ينناحتى  عمننر "بالركووب  ار ق 
 نل منا ربى  منن يرعنل هغ ،المنان النذي عنرل بقربنو نيركب حت  رنا"ويغسل ثوبه  ،وير ع به حدثه "هغت ل بو

 وا الصوبا  و وو دخلو   "بصبحت :يقا  لو عمرو بن العاص"يعنا دخل  ا اعسفار  "ذلك ا حت   حت  ب فر
  و  توؤخر الصوالة مون عيول ثوبوك ،يعنا على مهول "يدع ثوبك هغ ل ،ت ومعنا ثهاببحبص"اعسفار الذي سبق 

من ثيابنوا  الب  ثوب  او  ،يعنا كامال   "ثوبك هغ ل يدع ،معنا ثهاب"يعنا خذ ثوب من عي واحد  ،الوق  للندرك عو 
 وا  ،علوى الضوم منادى مفرد مبنا و، عمر و بن  عمر  يا "لك ها عمرو بنَ  ا: واعرب  -رأي   عنو-يقا  عمر "

لكنوه يبنوى إذا كوان  ،ألن األصل  ا المنادى عنوه منصووب  يعنا لمحله   للفره ،ووابن تابع لعمر  ،محل نصب
 .امفرد  

 علتهوا  لوو "ث  قا : و  لو يعىتها لكانت  نة ،ابيكل النال ترد ثهاب   او بن العاص، لئن كنت ترد ثهاب  ها عمر "
؟ لمواذا ،لكان  سونة ،الذي احتلم   يهوير  ذا  ،من ثيابا اعو لبس  ثوب   ،خرل اواستعر  ثوب   ،رمي   ذا الثوب
 ، كان كل من يحتلم  يرموا  وذا الثووب ،ا  سنتهتباعمر  األمة ب -رضا هللا عنه-ألن عمر   تكون طريقة تتبع

وعمور  ،اواحود   ا وال شوك عن  وذا يشوق علوى النوا ، الوذي   ييود إ  ثوب و ،رةسوواء كوان لوه عو باععوا ،ويلوب  ويوره
تبووا  سوونة عموور اوعنوو  موويمور ب ،ألن عموور اسووتعارثووانا  يطوورب علووى الييووران يبحووف عوون ثوووب و  ذ باسووتعار يوو

و و عحد م و وذا سووف  الف الراشدين المهديين من بعدي(( ))اقتدوا بالذين من بعدي((الخ ))عليكم بسنتا وسنة
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و :عي لن  بر"وبنأح ما  ،بل بغ ل ما ربيت ،لكانت  نة"يشق على النا   بالنضو   واكتفواء   ،للوسوسوة اعرشوه د ع 
 . يما يشك  يه

رعي  وا مناموه  "او  ينذكر شنيئ   ،كنانو  يدري متن   ،ي ررل ورد يي ثوبو بثر احت  ي -رحمو  -قا  مالك "
اآلن األثور ع  يودل  ؟ وو موا يوذكر متوى صوار ،حتالم الذي  ا الثوبا لكنه تيكد عن  ذا من عثر  ،ئ اما يذكر شي

إذا ويود  وذا األثور و   ،محوتلمدل على عنوه  ،والبعرة تدل على البعير ،األثر يدل على المسير ؟على ويود المؤثر
،  ووذه الووالم  م ليغتسوول :، يقووولعو موون القائلووة ،مووا يوودري  ،لتووا قبلهوواعو ا ،نوووم الليلووة القريبووة  ووذا األثوور موونيوودري 
 وإن كوان صولى  ،وما عداه مشوكوك  يوه ،ألنه  و المتيقن  خر نومليعنا من عقرب و  ،من عحدف نوم نامه األمر،
و نوا  ،يقروةكان ويود الماء  وا حوال ال عما لو ، ذا بالنسبة للنائم ،يعنا إذا ويد الماء للم الغسل ،النوم ذلكبعد 

النوائم قود ييود  وا ثيابوه  ،مون ويور إحسوا  قود يويود األثور ، و الذي   يح  به ؟ ألنهلماذا ،محمول على النوم
لكون  وا اليقروة يحصول لوه  ،موع شوعوره ثوم ينسواه ذلوكوقود يحصول لوه  ،قود يشوعر ،ألنوه نوائم  ذلكو  يشعر بو بلال  

إذا ويود عثور  ،ولوذا يفرقوون بوين المتويقل والنوائم  يحصول إ  مون مورض   مون احوتالما مو ؟نعوم ؟ذلك و  يشعر به
ألنهوم يشوترطون  وا المتويقل الود ق   ؟ موا يغتسوليغتسول موا عوو  وا اليقروة يغتسول خورس منوه و و ،البلل  وا ثيابوه

يقروة  وال بود عن تويود  وا ال اعمو ،حتموال عن يكوون حصول لوه ثوم نسويه   ذلوكعما  ا النوائم  وال يشوترل لوه  ،واللذة
 .اللذة
 "يىهعند منا كنان صنى  بعند ذلنك الننو  ،يإن كان صى  بعد ذلك الننو  اانينر ،لهغت ل من بحدث نو  نامو" :قال

 ،وعحودف نووم ناموه بعود صوالة الرهور ،ويود األثور بعود صوالة المغورب ،ا ترض عنه ويود البلول بعود صوالة المغورب
 ،يعيود الصوب  والرهور والعصور والمغورب ،نوه موا نوام بعود الليولعرضونا لوو ا ت ،يعيد صوالة العصور والمغورب :نقول

 عويللمه الغسل  حينئذ  و  ،عي   يرى ماء   "او  يرى شيئ  "عنه ييامع  ىعي رع "من برل بن الررل ربما احتى "و كذا 
 ا))نعووم إذ :وسووييتا  وا حووديف عائشوة وعم سوولمة ،ئ ايورى عنووه ييووامع لكون مووا خورس شووي ،؟   يللموه الغسوولموا يللمووه

 "ربمنا احنتى "المواء برؤيوة  علوق الغسول  ،عنودنا اآلن قريوب رع  المواء(( ا))نعوم إذ ا قصوة عم سوليم،  رع  الماء((
عي   يوورى عنووه  ، يحووتلمويوورى الموواء و  ،ليووهع  وسوول  وحينئووذ   ،ا  يوورى عثوور   ،ايعنووا رعى عنووه ييووامع و  يوورى شوويئ  

علووق ا وتسووال برؤيووة الموواء  -عليووه الصووالة والسووالم-ألن النبووا   لغسوولوحينئووذ  يللمووه ا ،ييوود األثوور لكوون ،ييووامع
ن" رضوا هللا -عن عمور  ذلوكو  "وذلنك بن عمنر بعناد منا كنان صنى  ،ايإذا ورد يي ثوبنو منان يعىهنو الغ نل وروب 

 نعم.  "ول  هعد ما كان قبىو ،آلنر نو  نامو"ما كان صلى  ععاد -عنه
موا  عويختلوف  ؟ويخلوع  وذا ،ايلوب   وذ ؟واحود عو عنوده ثيواب كثيورةثووب   ل يختلف األمر  يما إذا لم يكون لوه إ 

عو كووان ينووام  يووه بعووض  ،الثوووب الووذي رعي  يووه الموواء ذلووك   وورب بووين عن يكووون   ينووام إ   ووا  :؟ يقوووليختلووف
والشووك   عثوور لووه،  ،وشووك  يمووا قبوول ،دفخوور نومووة علووى حوولألن الووذي ينووام  يووه توويقن عن مووا صوولى بعوود   األوقووا 
 .قاله البايا ،و ا ويره عخرى  ،نام  يه مرة حال ما وكذلك

 عمالمسويلة واضوحة  ،عنا  و  ذا الشخ  عنده عشورة ثيواب، يرر إلى النوم و  ينرر إلى الثوبالمقصود عنه ين
لمووا  ،نعووم ،ولووب  ويوره ، ووذا الثوووب خلعوه لصووالة اليمعوةعن عوارف يعنووا  ؟خفواء عم يهوا وموووض  ؟واضووحةويور 
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موا  ،ولوب  ويوره عنروف منوه ،خلعوه لصوالة اليمعوة و و ؟مواذا نقوول ،ارعى  يوه عثور   موثال   يوم ا ثنوين د وسله  ااعر 
 ورعى  ،انترر  ا وسله ثالثوة عيوام إلوى يووم ا ثنوين ، يه مباشرة اوسله  ا يوم اليمعة ليرى عثر   ما ،وسله مباشرة

صوولوا  اليمعووة والسووب  واألحوود  يصوولا اة، إذ  خوور نوموول ووذه  ،ليلووة اليمعووة ،نعووم ،قبوول خلعووه خوور نومووةل، األثوور
مون  ، وذا عنود الحنابلوة ،عن وايب عيلع امسنون    ذا األثر من نوى وسال   ثم رعى ،امسنون   وسال   اوتسل ،وا ثنين

واوتسوول لليمعوووة يكفوووا  ،، عن يكوووون عليوووه ينابووة ونسووويها،  ووذا عنووود الحنابلووةعيوولع عووون وايوووب امسووونون   رعى وسووال  
 ،عكو   ألن األصوغر يودخل  وا األكبور و   لو نوى الوايوب عيولع عون المسونون  ،نعم ،فا  يك ،  :ووير م يقول

  .ويعيد الصلوا  ،واألحول  ا مثل  ذه الصورة عن يعيد الغسل
 طالب:.......

علووى كوول الحووال  ،علووى سووبيل ا سووتحبابمسوويلة  ووذه  ،مووا وسوولهطهووارة وسوول الثوووب  د ، المسوويلة مسوويلة الغسوول
ولوذا   إنما يغسل كما يغسل ويره من األشوياء المسوتقذرة كالمخوال ،  ييب وسله ،نا طا رمري  عن المالالقول 

لالته ولو بإذخرة عو بالرفر ،اياء حكه بالرفر إذا كان يابس    .سم .نعم ،دل على طهارته ،ذلكوما عشبه  ،وا 
 .بح ن   رلهك

 رذا ربت يي المنا  مثىما يرى الررلغ ل المربة  :باب
صنى  -قالنت لر نو     -عنهناتعنال  رأي   -ابن شهاب عن عروة بن الزبير بن ب  ُ ىه   عن مالك عن

صننى    عىهننو -؟ يقننا  لهننا ر ننو    بتغت ننل ،ي المنننا  مثىمننا يننرى الررننل: المننربة تننرى ينن-  عىهننو و ننى 
صنى    -ر نو    ؟ يقنا  لهنا المنربة ذلنكوينل تنرى  ،لنك يقالت لهنا عائشنة: بء ((نع  يىتغت ل)): -و ى 

 ((.؟ومن بين هكون الشبو ،))تربت همينك: -عىهو و ى 
زوج  -ل  عنهناارأي   تع-عن مالك عن يشا  بن عروة عن ببهو عن ز نب بنت ببي  ىمة عن ب   ىمة 

صى  -رل  ر و     -امربة ببي طىحة اانصاري -: رانت ب  ُ ىه  بنها قالت -صى    عىهو و ى -النبي 
؟ احتىمنتيني : ها ر و    رن     ه تحي من الحق، يل عى  المربة من غ ل رذا يقالت -  عىهو و ى 

 .((نع  رذا ربت المان)) :يقا 
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 ما يرى الررلغ ل المربة رذا ربت يي المنا  مثى :باب
 وووا األموووور  ،ويلووولمهن مووون األحكوووام موووا يلووولم الريوووال ،يوووالالنسووواء شوووقائق الر  ،احتلمووو  ،يوووامعيعنوووا رعيووو  عنهوووا ت  

 .الرحله خ  بو إ  ما خص  به المرعة  ،المشتركة
 -ىهنو و نى صنى    ع-عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير بن ب  ُ نىه  قالنت لر نو    حدثني "
وو بون  ،ة الموطوية الموطوي، كوذا لوراو  ذا مويود  وا روا "  وذا موا يقوال مون الفورب ويورد  وا  ،ليمعبوا عويو  عون عم س 

 ا تصوالتقتضوا  (عون)وعن  ،يعقووب بون شويبة مون التفريوق بينهمواوما يذكر عن اعمام عحمد و  )عن(و (عن)بين 
 -عليوه الصوالة والسوالم-ما ذكره ابن الصال  من خبر ابن الحنفية عون عموار عن النبوا  اوذكرنا سابق   (عن)دون 
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والثووانا  ، قووال: األول متصوول ،-صوولى هللا عليووه وسوولم-النبا بووموور  احنفيووة عن عمووار  ومووا ذكووره عوون ابوون ال ،موور بووه
 لذا قال الحا ل العراقا:و   ذلكلكن لي  األمر ك، والسبب اختالف الصيغة ،منقطع

.................................... 
 

 كوووووووووووذا لوووووووووووه ولوووووووووووم يصووووووووووووب صووووووووووووبه 
 
 س

عنن عنروة بنن " د اعموام عحمود ويعقووب بون شويبة، و نوا عنودناا عنولتفريوق بينهموليعنا ما عصاب السوبب الحقيقوا 
لكن عن عروة بون اللبيور عن عم  ، ذا متصل "-صى    عىهو و ى -لر و    الزبير عن ب  ُ ىه  بنها قالت 

ووليم قالوو   الشووين  ةصوواحبوي عوون ر والسووبب عنووه  ووا روايتووه عنهووا يوو ، ووذا منقطووع ،-صوولى هللا عليووه وسوولم-لنبووا لس 
ووليم قالوو " :و ووا الراويووة التووا معنووا ،الخبوور متصوول اإذ   ،وقوود عدركهووا ،صووةنفوو  الق عووروة يحكووا قصووة لووم  "عن عم س 
ووليم ، هووا منقطعووة ،يشووهد ا ووليم  ،يكووون الخبوور متصووال   وحينئووذ   ،ورواه بعضووهم عوون عووروة عوون عائشووة عن عم س  عم س 

صنى    عىهنو -قالنت لر نو    "ء و وا الرميصوا ،عو رميثوة ،واسومها سوهلة ،والدة عن  بن مالوك ،بن  ملحان
؟ يقنا  بتغت نل"امع كموا عن الريول يورى عن ييوام ع تورى عنهوا ت يو "المربة ترى يي المنا  مثىما يرى الررل: -و ى 

 نوا  ،الالحقوةكموا  وا الراويوة  ،يعنوا إذا رع  المواء "((يىتغت نل ،نعن )): -صى    عىهو و نى -ا ر و    له
لنت يقا"الماء كموا  وا الراويوة المفسورة كموا سوييتا رع  يعنا إذا  ،المطلق يحمل على المقيدو  ،وذاك تقييد ،إطالب

إنموا يكوون  وا  فيوالتوي توي ف ال "ع ف لوك" "تربو  يمينوك ، ضوحتا النسواء" :و ا رواية مسلم "لك ء  : بُ لها عائشة
الكلموة  ،يووه كثيورةط  علوى و وضوب ،وا سوتقذار ا سوتحقارتسوتعمل  وا  ،حال األمور المكوروه المسوتقب  المسوتقذر

، كلمة تخورس مون ويوه الضب   ا  ذه الكلمة ،حر ين يعنا ؟، كم يتصور  ا ضبطها من ويهمركبة من حر ين
 .وقد   يسمع معها صو  ،بين الشفتين

 .......طالب:.
 .حيان " ألبا"البحر المحي  :من عراد ا يرايع ،اويه   عربعين ، ا حر ين اعربعين ويه  

ل النوا  علوى ب وي   ءيعنوا  وذا شوا "تربو  يمينوك ، ضحتا النساء" :ية مسلمو ا روا "لك بء   :ها عائشةيقالت ل"
عليووه -نبووا اآلن إنكووار عائشووة بعوود يووواب ال "؟المننربة ذلننكويننل تننرى " عوون النسوواء  ضووال   الريووال ،ا سووتحياء منووه
 "((يىتغت ننل ،نعنن )): -هننو و ننى صننى    عى-يقننا  ر ننو    " ووا الوون   وا؟ انروور عو قبلووه -الصووالة والسووالم

 موواذا ،عطووف بالفوواءاآلن ال ،نعووم "؟!المننربة ذلننك، ويننل تننرى لننك : بء  يقالننت لهننا عائشننة"العطووف بالفوواء  قالوو ، 
 ،لووك ع ف   :قالوو  لهووا عائشووة ،-عليووه الصووالة والسووالم-بهووا النبووا اوعي ،بعوودما سوويل  ،التعقيووب ،الترتيووب ؟يقتضووا

 ؟!المرعة ذلكو ل ترى 
 -صلى هللا عليه وسولم-عنكر  عليها بعد يواب النبا  :-رحمهما هللا-حا ل العراقا بن اعبو لرعة  يقول الحا ل

لوم ن وا   ،ليعر ووا حكمهوا  ةيوذكرون الصوور الممكنو ء الفقهوا ،تحقوق وقوعوه ءألنه   يلولم مون ذكور حكوم الشوا  لها
 ييابهوا بوالحكم  -ه الصالة والسالمعلي-سيل  النبا يعنا  ا  ،لتشحيذ األذ انبل قد يصورون المستحيل  ،تقع

 ؟المورعة ذلوكو ول تورى  ؟يعنا مقتضى إنكوار عائشوة عنوه يقوع عو   يقوع ،عنكر  عليها -رضا هللا عنها- وعائشة
 ،  يقوع ءألن الشخ  الذي يسيل عون شوا  عنه يقع -عليه الصالة والسالم-ومقتضى يواب النبا  ،عنه   يقع

 ،... وذا عمور ؟تقوول لوهمواذا  ،مباشورة ؟تقوول مواذا؟ كوم إذا كسوف  الشوم  بالليولالح موا :لو قال شخ  مثال   ،نعم
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 هموه الحوا ل موا  لوو كوان علوى  ،ينكور وقوعوه يريود عن المسوئول ،لكن لو حصل مثل  ذا السوؤال مباشورة ،صحي 
ذكرون   شووك الفقهوواء يوو ،نعووم ، ووا  ووذا البوواب لووي  بالشووخ  العووادي مو ووو إمووا ،حووا ل العراقوواالبوون اعبووو لرعووة 

 ،عون علوف يودة ،يعنا تو ا شخ  عن مائة يدة ،قد يذكرون بعض األشياء المستحيلة ،بعض األشياء الممكنة
يعنوا كموا قوال بعضوهم عن مسويلة الخوالف  وا  ،وتفتيوق األذ وان ،لتشحيذ األذ وان موثال     ذه مستحيلة عادة ،نعم

يعنووا ، اعبوود   :قووالالمائووة السووابعة  ووا  ووذا بعووض علموواء المغوورب  ،  حقيقووة لهووا ،حكووم تووارك الصووالة مسوويلة نرريووة
 ؟نعم ،اوا     يقع مثل  ذا عبد   ، ذا الحكم يذكر ا الفقهاء لميرد تمرين الطالب على مثل

 طالب:.......
 و من  ذا الحوديف  هوم عن إنكوار عائشوة عن  ،إنكار  و من  ذا الحديف  ق ؟ المرعة ذلكو ل ترى  ؟عنه يحصل

إنموا  ،عون  وذا الوذي   يقوع -عليه الصوالة والسوالم-وعن يواب النبا  ،  يقع ذلكعن إنكار عائشة  ،  يقع ذلك
ن لم يكن واقع   ،ميرد بيان للحكم و   .-رحمه هللا-، على كل حال كالم الحا ل ضعيف اوا 

وو  "((بت هميننكتر )): -صى    عىهو و ى -ا ر و    يقا  له ؟المربة ذلكويل ترى "  :لهوا اقالو  عائشوة عيض 
مون  ،ا تقور  ولصوق  بوالتراب :تربو  ((ترب  يمينك)) :لعائشة -عليه الصالة والسالم-وقال النبا  ،ترب  يمينك

و ((؟ومنن بينن هكنون الشنبو))وشا  اسوتعمالها مون ويور إرادة لحقيقوة المعنوى  ،الفقر والش  ه والمثول والنريور ب  به والش  
إن مواء الريول لونوه ، ، ويواء  الروايوا  مفصولةالوهألبيوه وععماموه عو  موه وعخو  مون عيون يكوون الشوبه للولودواحد، 
ذا عوالء مواء المورعة مواء  ، وإذا عوال مواء الريول مواء المورعة عذكور ،وماء المرعة كذا رقيق عصوفر ،عبيضوليل  ،كذا وا 

 المقصود عن الحديف مفصل موض ، نعم. الريل لنف،
 حوتالم ا يه دليل على عن  ،يحصل لهن ا حتالم ،لي  كل النساء يحتلمن  يه دليل على عنه :عائشة قالوا إنكار

ليم ،  يحصل ليميع النساء  ا إنكار ا للوقو   ،يحصل لهالم لكن إنكار عائشة دل على عنه  ،نعم حصل ألم س 
ه لووي  كوول : و يووه دليوول علووى عنوويقووول ،اسوومع كووالم ع وول العلووم ،الوقووو  ؟ةع الموور  ذلووكو وول توورى  ؟عو إنكار ووا للسووؤال

 .ذلكوا   لما عنكر  عائشة وعم سلمة  ،قاله ابن عبد البر ،نساء يحتلمنال
 ،-عليه الصالة والسالم-: وقد يكون عدمه بالنسبة لعائشة وعم سلمة من خصوصيا  نساء النبا يقول السيوطا
ه   يحووتلمن نسوواؤ  ذلكوكوو ،موون تالعووب الشوويطان ا حووتالمألن     يحووتلم -عليووه الصووالة والسووالم-يعنووا الرسووول 

 .-عليه الصالة والسالم-له  اإكرام  
 -عليوه الصوالة والسوالم-كموا عنوه  ،-عليه الصوالة والسوالم-وقد يكون عدمه من خصوصيا  نساء النبا  :يقول

وا    وواألمور الخلقيووة  ،  تثبوو  إ  بوودليلالخصووائ  لكوون موون المعلوووم عن  ،ألنووه موون تالعووب الشوويطان    يحووتلم
عليوه الصوالة -الرسوول  ،خوا  دليل  يحوتلم لو -عليوه الصوالة والسوالم-وكونوه  ،ك  يها النا  كلهماليبلية يشتر 

 نسا  ذا. ،من ينابة ،لكن من يما  ،الرسول   يحتلم ،  يحتلم بال شك -والسالم
 طالب:.......

 .نعم ولكن عنسى ألسن وعشر (( ،ا   عنسىإن))يقول:  ع،لتشريل
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 دعبوود هللا بوون عبوود األسوو "يشننا  بننن عننروة عننن ببهننو عننن ز نننب بنننت ببنني  ننىمة عنننحنندثني عننن مالننك ": يقووول
ملحان امورعة عبوا بن   "ت ب  ُ ىه : رانبنها قالت -صى    عىهو و ى -عن ب   ىمة زوج النبي "المخلوما 

ه نتحيي ها ر نو    رن      :يقالت -صى    عىهو و ى - و    ر رل  "طلحة ليد بن سهل األنصاري 
 -ويول عول–و يوه إثبوا  الحيواء هلل  ،بول يصودر منوه الحوق ،يعنوا   يمتنوع منوه  يستحيا من الحوق  "من الحق

 ، وا لغوة الحيواليين بيواءينو  يسوتحا و المقرر عند ع ل السنة واليماعوة، على ما يليق بيالله وعرمته كما  
 .واحدة  ا لغة تميمياء وب
رع   ووا النوووم عنهووا إذا  ووا احتلموو  يعنووا  "مننن غ ننل رذا ينني احتىمننت"ة موون لائوود "يننل عىنن  المننربة مننن غ ننل"

و" :يذكر عن ابن سيرين ((رذا ربت المان ،نع )) :قال ،ت يامع  ا حوتالمألن  ؟لمواذا "إ  موع ع لوه اعنه   يحتلم ورع 
 .والور    يفكر إ  بي له ،نتيية  كر

و ول تحوتلم يوا رسوول هللا  :وقالو  ،ووطو  عم سولمة ويههوا" :ذلوك وا البخواري بعود  "((رذا ربت المان ،نع )): قا "
 .(( بما يشبهها ولد ا ،نكيترب  يم ،نعم)) :قال ، ذا استفهام إنكاري  اعيض  ؟ المرعة

 فيوه دليول علوى عنهوا إذا  ،لللغسو االمواء شورط  رؤية ويعل  ،ذلكو ذا يدل على تحقق وقو   ((نع  رذا ربت المان))
 .لعم عن ماء المرعة   يبرلمن و يه رد على  ،االماء   وسل عليه لم تر

وعدم  ،للوم األدب معلكن  ،  مانع منه ، يه استفتاء المرعة بنفسها  يما يخصهاو  ،الحديف خريه البخاري ومسلم
 هووا عولووى موون  ،  يلوولم التصووري  بووه ء ووإذا عمكنوو  التكنيووة عوون شووا ،التصووري  إ  بمووا يقتضوويه السووؤال والحايووة

 ، وا كتواب العلوم الحوديف خريوه اعموام البخواري  ،ريول كوان عو امورعة ،لمناسوب لحيواء المسولم وو اذا و و ،التصري 
رضوا -" وقالو  عائشوة و  مستكبر تعلم العلم مست   "  ي: وعردف التريمة بقول ميا د ، ا باب الحياء  ا العلم

نعم النساء  "ن الحياء عن يتفقهن  ا الديننعم النساء نساء األنصار لم يمنعه"عو  ""نعم نساء األنصار :-هللا عنها
ليم واحدة منهن ،نساء األنصار يسوتحا  ،وكون اعنسوان يسوتحا عن يسويل ، السؤال   شك عنه شفاء العا ،وعم س 

 ئال يرون بوه عنوه كيوف يخفوىإذا تكبر واسوتكبر علوى السوؤال لو ذلكوك ،يستحا عن يستفهم  ذا   يتعلم ،عن يناقع
 ، نعم.وهللا المستعان ،مثل  ذا  ا الغالب عنه   يفل   ا طلب العلم ؟لعليه مثل  ذا السؤا

 بح ن   رلهك 
 رامع غ ل الرنابة :باب

ن المنربة منا   بنأل بن هغت نل بفأنل" :عن مالك عن نايع بن عبند   بنن عمنر كنان هقنو  بو  الن  تكنن حائأ 
 ".ارنب  

 .ث  هصىي يهو بلثوب ويو رنبن عمر كان هعر  يي ا عبد  عن مالك عن نايع بن 
 .وهعطينو النمرة وين حهل ،روار و ررىهو بن عمر كان هغ ل  عبد  عن مالك عن نايع بن 

بنأل بن هصنيب الررنل  :  قبنل بن هغت نل؟ يقنا  النو ن نوة ورنواري، ينل هطنأين رمهع نمالك عنن ررنل  ئل و 
يأمننا بن  ،ررننل المننربة الحننرة ينني يننو  اانننرى ر يهكننرر بن هصننيب الئننيأمننا الن ننان الحرا ،رننارتين قبننل بن هغت ننل

 .ذلكويو رنب ي  بأل ب ى هصيب الرار ة ث  هصيب اانر 
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، قنا  يهو لهعرء حر المان من بردر، يأدنل بصبعو مالك عن ررل رنب ووأع لو مان هغت ل بو ي ها ئل و 
 .ينرل عىهو المان ذلكي  برى  بذى رصبعوهكن بصاب رن ل  : مالك
 : - تعالىرحمه هللا-يقول 

 : رامع غ ل الرنابةباب
يعنووا  "بفأنل المنربةت نل   بنأل بن هغ" :مالنك عنن ننايع بن عبند   بننن عمنر كنان هقنو هحين  عنن حندثني "

 يكوره  وذا عنود  "ابو رنب ن ال  تكن حائأ   ما" ذلك  بي  بو ،تغتسل المرعة بفضل المرعة ،يغتسل الريل بفضل المرعة
 .-امرضا هللا عنه-ابن عمر  ؟من

 ،منوه  وتسوالهاوعنوه   عثور  ،اعو ينب   اولو كان  حائض   ،والتابعين إلى اليوال بال كرا ةالصحابة وذ ب يمهور 
إ  الحنابلووة  عنوود م عن  ،وللمورعة علووى حوود سووواء لحوودف للريووالوعنووه يبقوى طهووور ير ووع  ،و  لخلوتهوا بووه علووى الموواء

لحوديف النهوا عون عن تغتسول الموورعة   نوه   ير وع حودف الريولالمواء إذا خلو  بوه المورعة لطهوارة كاملوة مون حودف  إ
عليوه الصوالة -ألن النبوا   والريل بفضل المرعة ، لكن المري   ا  ذه المسويلة  وو قوول اليمهوور ،بفضل الريل

 ،-عليووه الصووالة والسووالم- نسووائهوثبوو  عنووه اوتسوول بفضوول بعووض  ،علوايووه ثبوو  عنووه كووان يغتسوول مووع -والسووالم
يقولوون   ير ع حدثه الماء الذي خل  به المورعة  لطهوارة كاملوة    ن الريل   يغتسل عو: إن يقولون والحنابلة الذي

بووه الموورعة لر ووع حوودثها   ير ووع حوودف  اء الووذي تخلوووالوودليل الووذي يسووتدلون بووه علووى عن الموو ،والوودليل واحوود ،العك بوو
عن المسوويلتين سوويقتا  مووع ،ذي خووال بووه الريوولمووا يقولووون بووالعك  عن الموورعة   تتوضووي و  تغتسوول بالموواء الوو ،الريوول
 . ا ن  واحد اواحد   امساق  

 ،ى المواءوالحيض والينابة   عثور لهموا علو ، ذا يضعف القول، يضعف القول ؟يضعف القول عمالقول   ذا يقوي 
 و و قول يمهور العلماء. ، ال يكره

الثوب يي "عرب يعرب  ،من باب  ر  ،هيرش  يلد "بن عمر كان هعر   عبد  وحدثني عن مالك عن نايع بن "
 ن الينب سؤره وعرقه طا ر باتفاب.؟ أللماذا "ويو رنب ث  هصىي يهو

عليووه - سوويله النبووا  ،انخوون  ثووم اوتسوول وريووع -عليووه الصووالة والسووالم- ووا حووديف عبووا  ريوورة عنووه لمووا رله النبووا 
إن الموووؤمن    ،سوووبحان هللا)) :-لسوووالمعليوووه الصوووالة وا- قوووال النبوووا  ،اكنووو  ينب ووو ا قوووال: إنووو -الصوووالة والسوووالم

  الينب طا ر. اكن  ينب   يعنا ولو ((يني 
 حيود يوه  وذا  ،مون الحوق عي   يويمر بالحيواء اإن هللا   يسوتحيقولهوا: : قوال المعلوق علوى الموطوي  وا و نوا يقوول

باشووره موون  ومووا ،وثوبووه طووا ر ، الينووب طووا ر وسووؤره وعرقووه طوا ر ، ووذا لوي  بصووحي  ،عون إثبووا  صووفة الحيوواء
 .الثياب الداخلية والخاريية كلها طا رة

  إشوكال المتوضو  إعانوة  "لك عن نايع بن عبد   بنن عمنر كنان هغ نل روار نو ررىهنواوحدثني عن م"يقول: 
و ،معونتهتبا   ،ا يه لمسويلة كموا او  ،ريليوه نيلمسو ،ومون  لم وسول الوريلين اللمو  ،تنشويف ععضوائه اويبوا  عيض 

مصلى صغير يصنع من سوعف  "وهعطينو النمرة" ه ولو ويد منه شهوةالملمو    ينتقض وضوؤ عن  اقرر سابق  
 يخموور مووا يباشوور األرض ،يباشور األرضيعنووا مووا  ،يخموور الويوه والكفووين ،ألنوه يكفووا الويووه ذلكسووما بووو  ،النخول
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ألنهوا يابسوة   رةن الحوائض طوا : إ  يقوال ،البلول معيباشرن وسل الريلين  ،يغسلن ريليه ،يعطينه "وين حهل"
 .م الحائض طا رةذلكومع  ،يغسلن ريليه  يويد البللتني ،  ، ال  
النبوا عن يعنوا ثبو   ":   بنألقبل بن هغت ل؟ يقا  ائل مالك عن ررل لو ن وة ورواري: يل هطأين رمهع  و "
–و يواريووه عياريتيووه   بووي  عن يصوويب الريوول  ،كووان يطوووف علووى نسووائه بغسوول واحوود -عليووه الصووالة والسووالم-

ذا كوان  نواك  ،الثانا الولءيستحب عن يغسل  ريه قبل  :لكن قالوا ،قبل عن يغتسل -عكثر ،شرثالف ع ،ثنتين وا 
 .نعم ،ن عليه عن يغسل  ريهي  ع  ت   بواسطتهعمور تنتقل من واحدة إلى عخرى 

ر يهكنرر بن الن نان الحرائن قبنل بن هغت نل، يأمنا"ن عليه عن يغسل ي  ع  ت   ،عو شاء من  ذا ،إذا كان  ناك التهابا 
يصيب امرعة  وا نوبوة  ،، كرا ة تحريمالمراد بالكرا ة  نا كرا ة التحريم "لررل المربة الحرة يي يو  اانرى هصيب ا
عليه - يما كونه  ،من  ذا ءإ  إذا اصطلحوا على شا ، لكل واحدة منهما نوبتها ،بحال ذلك  ييول له  ،وير ا

لكن إذا عرف يوم  ذه ويوم  ذه   ييول بحال عن يطي  ذه  ،نسائه  ذا خا  به يطوف على -الصالة والسالم
 . ا يوم  ذه

لكون مثلموا ذكرنوا يسوتحب لوه عن يغسول  "ذلكثن  هصنيب ااننرى وينو رننب ين  بنأل بن ،يأما بن هصيب الرار ة"
 العود عو يتوضي.ذكره قبل 

ان منن المنان لهعنرء حنر المنيني  بصنبعوي نها يأدننل  ،مالك عن ررل رننب وأنع لنو منان هغت نل بنوو ئل "
 ذلننكينن  برى "وعصووبو   ، ووا األصووبع لغووا  التثليووف ،عو عصووبعه "بصنناب بصننبعو قننا  مالننك: رن لنن  هكننون  ،دربننر 

 ."و المانهينرل عى
يتيكد  ل  و حوار عو  "يوأع بصبعوو ئل مالك عن ررل رنب وأع لو مان هغت ل بو " :تيمل  ا كالم مالك

 :قولووه اإذ   ؟يووني  الموواء ،عنووه إذا كووان عوون علووم وتوويقل عن لووه عثوور علووى الموواء ؟ل لووه مفهوووم وو " سووها" :قولووه؟ بووارد
عنوه يوؤثر  امتيقر و اذاكور  نه لو كوان عمعناه  "لمان من بردرالهعرء حر ي ها يأدنل بصبعو يهو " سها   مفهوم له 

بنل ينو طهنور  ،عىهنو المنانيننرل  ذلنكين  برى "يعنوا نياسوة  "بذى   بصنبعول  هكن بصاب ن : رقا  مالك" يه 
ن بصابو بذى   ،باتفا  ن قل الماء ولم يتغير  كذلك عن ،تفاب طهوربا "ذلكوالمان كثير ول  يتغير يك وا   .مالك دوا 

ائض طوا ر  وال عثور لوه ن بودن الينوب والحو: إقلنوا ؟موا يتويثرعو من وير عذى يتويثر  عصبعهالماء الذي يضع  يه 
 ،قلتوينعكثور مون  ،رو و كثيو ،دخلها  ا اعناءينياسة قذر   هن عصاب عصبعلكن إ ،طهور باتفاب  و ، ا الماء

ن كان قليال   ،نعم طهور باتفاب ألئموة  ا ،لغيوره مون األئموة اخال  و ،طهوور عنود مالوك ،ين ولوم يتغيورعقل مون القلتو وا 
ورعي  ،لوم يتغيورلوو يتويثر و  ،بوين القليول والكثيور وكل على مذ به  ا الحد ،يرون عن ما وقع  يه نياسة و و قليل

 .ويختاره شيخ اعسالم وويره ، و المري   ا  ذه المسيلةمالك 
 

لن  الىيىنة منن مننك  )) :-عىهنو الصن ة وال ن  -الر و  ابنة يي وياة  -رأي   عنو-نل بران يي حديث 
ال نؤا  ينل  ،بن يننز  القبنر -عىهنو الصن ة وال ن  -ينأمرر ر نو     ،بننا :طىحنةقنا  ي ؟((هقارء بو يرامع

 لو بثر يي النزو  لىقبر؟ عد  الرماع يي تىك الىيىة
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عن مون يوامع  ،اختلوف  يهوا ع ول العلوم كثيور  يلكن العلوة   و و  ا الصحي  ،إشكال شك عن الحديف صحي  بال  
يوامع ، عو لوم يبخالف مون لوم ييوامع إ  منوذ عمود بعيود موثال   ،  يلال تذكر النساء على باله ،النساءبوقرب عهده 

 و عقرب عن ينلل المرعة  ا قبر ا.باله  ه ى إن ذكر النساء لي  عل ،لبتةع
 .سم

 .  رلهك بح ن
 يي التهم  :يذا باب

: بنهنا قالنت -ال  عنهنارأي   تعن-عن مالك عن عبد الرحمن بن القا   عن ببهو عن عائشة ب  المؤمنين 
 ،بو بننذات الرننه  ،حتنن  رذا كنننا بالبينندان ،فاررينني بعننل ب نن -صننى    عىهننو و ننى -ر ننو     مننعنررنننا 

 ،وله نوا عىن  منان ،وبقا  الننال معنو ،عى  التما و -صى    عىهو و ى -يأقا  ر و     ،انقطع عقد لي
-بقامنت بر نو    ؟ ب  تنرى منا صننعت عائشنة :يأت  النال رل  ببي بكر الصديق يقنالوا ،ولهل معه  مان

: يران ببو بكر ور و    قالت عائشة ،ولهل معه  مان ،وله وا عى  مان ،النالوب -صى    عىهو و ى 
 -صنى    عىهنو و نى -ر نو     حب نتِ  :يقنا  ،قند ننا  ،رب و عى  ينذي واأع -و ى عىهو   صى  -

 ،و شنان   بن هقن منا يقنا  ،: يعناتبني ببنو بكنرقالنت عائشنة ،ولنهل معهن  منان ،ىن  منانع واوله ن ،والننال
عى   -صى    عىهو و ى -ربل ر و    مكان ي  همنعني من التحرك ر   ،ورعل هطعن بيدر يي ناصرتي

حهنة  -تبنارك وتعنال -ز    ينأن ،حت  بصنبح عىن  غينر منان -صى    عىهو و ى -ينا  ر و     ،ينذي
يبعثننا  :قالنت ،يي بأو  بركاتك  هنا ح  ببني بكنر ام :يقا  ب يد بن حأير [(  ورة الن ان34)] }َيَتَهمَُّموْا{ التهم 

 .ر الذي كنت عىهو يوردنا العقد تحتويالبع
بنل  :؟ يقنا ذلنكتهممنو  وهكفهن ب  ،تهم  لهنايمالك عن ررل تهم  لص ة حأرت ث  حأرت ص ة بنرى ب ئل و 

 و يتهم .إنيمن ابتغ  المان يى  يردر ي ،كل ص ةلان عىهو بن يبتغي المان  يتهم  لكل ص ة؛
، ولنو بصحابو وي  عى  وأون؟ قا  هأمه  غيرر بحب رلنيبيؤ  عن ررل تهم   -رحمو   تعال -مالك  ئل و 

 . ابأ    ذلكب بمه  يو ل  بر
   :قنا  ،طىع عىهنو رن نان معنو مناني ،لص ةيقا  وكبر ودنل يي ا ،يي ررل تهم  حين ل  يرد مان  قا  مالك 

 وليتوأأ لما ه تقبل من الصىوات. ،بل يتمها بالتهم  ،هقطع ص تو
يقند بطناع  ،يعمل بما بمرر   بو منن التنهم  ،ة يى  يرد مان  : من قا  رل  الص -رحمو   تعال -وقا  مالك 

نمنا و ، بنو يكنل عمنل بمنا بمنرر   ،اع نا رمهمنا بمنر انه ؛و  بت  صن ة ،ولهل الذي ورد المان بأطهر منو ،  ا 
 .والتهم  لمن ل  يرد المان قبل بن يدنل يي الص ة ، بو من الوأون لمن ورد المانالعمل بما بمرر  

 ،لن  يرند منان   و تنقنل منا ،رننو يتنهم  وهقنرب حزبنو منن القنرحن :لررل الرننبا يي -  تعال  رحمو-وقا  مالك 
نما   .يي المكان الذي يروز لو بن هصىي يهو بالتهم  ذلكوا 
 : -ه هللا تعالىرحم-يقول 

  يذا باب يي التهم 
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القصود إلوى الصوعيد الطيوب الطوا ر لمسو  الويوه والكفوين بنيوة  :و ا الشر  ،القصد :اللغة ا والتيمم  ا األصل 
 الحدف عو استباحة الصالة ونحو ا.ر ع 
حدثني هحي  عن مالك عن عبد الرحمن بن القا   بن محمد بن ببي بكر عن عائشة عن ببهنو القا ن  ": يقول

يي  -صى    عىهو و ى -ر و     مع: نررنا بنها قالت" عائشة عم المؤمنين ،متهعن عائشة ع "بن محمد
حت  رذا كنا "  كسيع، و يها وقع  قصة اعي:  ا ولوة بنا المصطلق و ا المر قال ابن عبد البر "بعل ب فارر

قوود  "انقطننع عقنند لنني"ينووة موضووع قريووب موون المد "بو بننذات الرننه "الحليفووة  يالشوورف القريووب موون ذ "بالبينندان الع 
-قنا  ر نو    أي": قوو الدة يواء   وا بعوض الروايوا  ،ويسومى قوالدة ،يعقود ويعلوق  وا العنوق بكسر المهملة ما

يعنوا   يويود  وا  "، وله نوا عىن  منان"وقنا  الننال معنوعي طلوب العقود  "عى  التما و -صى    عىهو و ى 
 ،تدل بووه بعضووهم علووى يوووال اعقامووة  ووا المكووان الووذي   موواء  يووهواسوو ،منقووول "ولننهل معهنن  مننان"المكووان موواء 

 ،و وذا معلووم عنوه  يموا إذا ولوب علوى الرون ويوود المواء عنود الحايوة إليوه ،سلوك الطريق الذي   ماء  يوه ذلكوك
 عو  ا سلوك الطريق الوذي   ،ماء  يه  عما إذا ولب على الرن الهالك سواء كان  ا اعقامة  ا المكان الذي 

 .الطريق ذلكو  عن يسلك  ،المكان ذلك إنه   ييول حينئذ  عن يقيم  ا الهالك، ولب على الرن  ،ماء  يه
ولهل معهن   ،له وا عى  مان"وعلى كل حال الحديف لي   يه التفري  الذي قد يفهمه بعض النا  من الحديف 

ألن    يعورض نفسوه للخطور ،يحمول معوه مواء   و  اعو يسلك طريق   ،لي  معنى  ذا عن اعنسان يقيم  ا مفالة "مان
ا وذا المكوان قريووب  ى المواء  إحضوواره مون المدينووة حووايتهم إلو  بحيوف لووو اشوتد ،الوذي عقوواموا  يوه ،مون المدينووة يود 

 قريب.
يعنووا  ،عنهووم ليسووا علووى موواء ولوي  معهووم موواء يعنوا قوودر لائوود علوى مووا يحتوواس إليوه  ووا الشوورب :وا حتموال الثووانا
يشكون عائشة ابنته  "بكر الصديقيأت  النال رل  ببي " ،ولي  معهم ماء يتوضئون به ،للوضوء ليسوا على ماء

لوو يواء  ،الشوكوى  ذلوك ، إذا حصل منها ما يقتضان كان  كبيرة ومتلويةا  و  ،االمرعة إلى عبيه شكوى  :و يه ،ليهع
عقووام  -عليووه الصووالة والسووالم- الرسووولواألموور   يخفووى عليووه، نعووم  -عليووه الصووالة والسووالم-يشووكونها إلووى النبووا 

ن كانو   وا السوبب ، اعقامة تنسوب إليوه ،ذلكوعقر ا على  ،هواختيار  هبطوع  -رضوا هللا عنوه-لكون عبوو بكور  ،وا 
عقد ما يستحق و  عن ، يعنا عقدال يه بسبب  عقيمواحد من ع راد النا  الذي يتري  عنده ترك  ذا المكان الذي ك

عقود      [( سوورة األنفوال36)] {َكناَن َمْفُعنو    ا}لِ َهْقِأنَي ه ُ َبْمنر  لكون  ،النرور العوادي وذا  وا  ،يقيم النوا  مون عيلوه
 ة التيمم.حدف من مشروعي  و سبب لما [( سورة األنفال36)] {َكاَن َمْفُعو    ا}لِ َهْقِأَي ه ُ َبْمر   ئ اشي يسوى 

صنى    عىهنو -بقامنت بر نو     ؟صننعت عائشنةتنرى منا ب  : يقنالوا ،الننال رلن  ببني بكنر الصنديق  يأت"
هللا " :لقووال عبووو بكوور كعادتووه ،شووخ  لخوور ،ويوور عائشووة لووو عن المشووكا "وله ننوا عىنن  مننان ،وبالنننال -و ننى 

لكن لموا كانو  ابنتوه  وا السوبب لوو قوال  ،-عليه الصالة والسالم-ويسلم باختيار النبا  " نعم يرضىورسوله ععلم
وعمول  ،عو امتثول  وذه الشوكوى  ،موا علال  وذه الشوكوى  تقصوير لوو ،منه من عيل ابنته اصير  مثل  ذا لعده النا  تق

 ،منانوبالننال وله نوا عىن   -صنى    عىهنو و نى -بقامنت بر نو     ؟ب  ترى ما صنعت عائشة"بمويبها 
 "ىن  يننذيواأنع رب نو ع -صى    عىهو و نى -: يران ببو بكر ور و    قالت عائشة ،ولهل معه  مان
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ن كان لويها عند ا  إنه عما إذا علم عن اللوس  يرضى ، ذلكإذا علم رضاه ب ، ا  ذا دخول الريل على ابنته وا 
ولنهل  ،وله نوا عىن  منان ،والننال -صى    عىهو و ى -ر و     حب تِ  :قد نا ، قا "بإذنه  يدخل إ   

ألن ما  ؟لماذا ، عاتبنا عبو بكر ،عاتبنا عبا :ما قال  ،باع :لم تقل ": يعاتبني ببو بكرقالت عائشة ،معه  مان
 وبفعوول ،و ووو سووبها بكووالم ،األبوووة مقتضووا ا تقتضووا الحنووو والعطووف والشووفقة، حصوول منووه ينووا ا مقتضووى األبوووة

 ذلكلومغواير وموا وقوع مون القوول والتيديوب بالفعول  ،ألن األبووة تقتضوا الحنوو  عبوا : لم تقل ،طعنها  ا خاصرتها
ن كووان مثوول  ووذا  ،موون عبووا إلووى عبووا بكوور عوودل  ووذا التمووا  لكونهووا  ،عنللتووه منللووة األينبووا ذلك لوو ، رالروواا  وو وا 

علوى المرحووم  القسووة، لكن ة التا يبل عليها األب  ا الرا روينا ا الرحم ،التيديب  و  ا را ره ينا ا الحنو
عو األو د علووى الصوووالة  ،ء علوووى الصووالةمرنووا بضوورب األبنوواع   ذلكولووو الرحمووة  تيديبووه  ووا حقيقووة األمووور   تنووا ال

{ ةاللوي ذلكك ،وعمرنا بتيديبهم ،لعشر التيديوب عمر كل من وكل إليه  ،علمالم   ذلكك [( سورة النساء43)] }َواْأِرُبوُينَّ
 و ذا من الرحمة بالنا . ،يم الحدودويق ،لحاكم والوالا عن يعلرلو  ،له عن يؤدب

ورعل هطعنن بيندر " هاالنا   ا قالدة عي بسوبب حبس    ل لها:قا :الروايا   ا بعض "ما شان   بن هقو يقا  "
عو  وا  لوو كوان الطعون  وا النسوب موثال   ،وبفتحهوا  وا المعنويوا  ،يطع ن بضم العوين  وا الحسويا  "ناصرتييي 

  ."يطع نلكن  ا المحسو  " ،يطع ن :العلم عو  ا الرعي قلنا
ن كانوو  كبيوورة و يووه تيديووب ا  ووا و  ،خاصوورته ، ووا الشوواكلة شوواكلة اعنسووان "ينني ناصننرتي" وملويووةلريوول ابنتووه وا 
 -صى    عىهنو و نى -ي  همنعني من التحرك ر  مكان ربل ر و    "اعنسان  يانبا وس  ،يانبا وسطه
، عو عو يحصول بوه تشوويع علوى نووائم ،الصوبر والتصوبر لمون نالووه موا يويوب الحركوة اسوتحبابو يوه  "عىن  يننذي

 ،بموون حولووهدنووى سووبب كثيوور موون النووا  مووا يكتوورف ألواآلن  ،يصووبر ،عو مشووتغل بعلووم عو ذكوور ،ارئ عو قوو ،مصوول   
اب  تح  البو ،النومعليه ما عاد  ذلكثم بعد  ،لو عشعل  النور استيقل ه عدنى حركة،بعض النا  و و نائم يوقر

 مثل  ذا ينبغا عن يراعى. ،استيقل
تيوود اعنسووان  ووا واآلن  مثوول  ووذا يراعووى، ؟يقووول موواذا ون يوودر   دنووى حركووة ألبعووض النووا   ،التووالا ،ه القووارئ مثلوو

ويسورد مون القصو  واألخبوار موا  ،نعوم ،نعوم ،مشتغلين بعلوم يورن اليووال بويعلى صووته وعمسيد والنا  يقرؤون 
صووتك بموا اخفوض عو  ،خورلنتقول إلوى مكوان ا ،ذلوكيا عخا األمر يوتم بودون ، يشوع به على النا  ألدنى سبب

 و  يترتب عليه مفسدة. قق المصلحةيح
حتن   -صى    عىهنو و نى -ينا  ر و     ،عى  ينذي -صى    عىهو و ى -ر  مكان ربل ر و    "

نوام  ،عصوب  عو نوام مواإ ،ومتعلق اليار والميورور علوى ويور مواء "عى  غير مان"يعنا دخل  ا الصبا   "بصبح
 صب .نام حتى ع ،عو عصب  إلى وير ماء ،على وير ماء
إذا يتورك التهيود  ،التعوب موعترك التهيد   سيما  وا حوال السوفر و بالرخصة  :  ا مثل  ذا الن يقول ع ل العلم

ألن الووتر لوم   تورك الووتر، و  يعنا تورك التهيود اسان يكتب له ما كان يعمله مقيم  ألن اعن   ا حال التعبكان 
 حضر. عنه تركه  ا سفر و  -عليه الصالة والسالم-يحفل عنه 
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حكاية لآليوة عو حكايوة لموا  }َيَتَهمَُّموْا{اآلن  "[(  ورة الن ان34)] }َيَتَهمَُّموْا{حهة التهم   -تبارك وتعال -نز    يأ"
ب نا{ ؟عو حكايوة لوبعض اآليوة والشوا د منهوا ؟وا ل الخبر عونهم عنهوم تيممو ؟حصل ا َطيِ  ( سوورة 34)] }َيَتَهمَُّمنوْا َصنِعيد 
 ( سوورة الوروم43)] }َيَتَمتَُّعنوا{ :و وا الوروم ، ا النحل : ا قوله تعالى  ا ثالثة مواضع ،قائم حتمالا  ،نعم [النساء

 ؟تهديود ،عمور ؟تهديود عم ول  وذا خبور  [( سوورة العنكبوو 22)] }َوِلَيَتَمتَُّعنوا{لخور العنكبوو : و وا  (( سورة النحول55) -
 التهديد.وقد يتضمن الخبر 
ن و يحتمول عن يكو "[(  نورة الن نان34)] }َيَتَهمَُّمنوْا{هنة التنهم  ح -تبنارك وتعنال -أنز    ي" : يه نعود إلى ما نحن

  "...يقا  ب يد بن حأير"يكون حكاية لبعض الن  وعن  ،اخبر  
 ؟يتينآلالمراد منهما عي  ا ،لية التيمم  ا النساء و ا المائدة "لية التيمم -تبارك وتعالى- ينلل هللا "

 طالب: المائدة.
ليوة النسواء عو  ،ألنوا   نعلوم عي اآليتوين عنو  عائشوة  ويود  لودائها مون داء  وذه موا العربا:بن اقال  ؟عو النساء
ا الوضووووء يهووووليوووة المائووودة   ،ليوووة النسووواء لوووي   يهوووا إ  التووويمم :عو    ؟ليوووة المائووودة عمتريووود ليوووة النسووواء ؟ ليوووة المائووودة

و وا  ،يمملوي   يهوا إ  التو ،يعنا لية النساء لي   يها وضوء ،... يري  كون المراد،  تخصيصها بالتيمم والتيمم
 لية المائدة وضوء وتيمم.

 يتيووه  ،النسوواء   ذكوور للوضوووء  يهوواوليووة  ،ى ليووة الوضوووءمسووالمائوودة تليووة ألن    ووا ليووة النسوواء :قووال القرطبووا
}َها َبيَُّها الَّنِذيَن  :لل هللا تعوالى ين ،بن الحارف ما يصر  بالمراد ولكن ياء  ا رواية عمر  ،تخصيصها بآية التيمم

 يقنا " : نوا يقوول ،دل علوى عن الموراد ليوة المائودة [( سوورة المائودة2)] حَمُنوْا ِرَذا ُقْمُتْ  ِرَل  الصَّ ِة ياْغِ ُىوْا ُوُرنوَيُكْ {
 :، قنا رهنا ح  ببني بكن"سوبوقة ببركوا  بول  وا م "ما يي بنأو  بنركتك "و و من كبار األنصار  "ب يد بن حأير

روا ر  وا  ، ويودنا العقود تحتوه ،را ر "يوردنا العقد تحتو"حال السفر  "كنت عىهوالذي البعير "عي عثرنا  "يبعثنا
 ابعف عناس   -صلى هللا عليه وسلم-الرسول عن  الرا ر  ،ألنه ويد تح  البعير  لطلبه لم ييدوه واتويه نعن الذي

 .نعم ،عنهم لم ييدوهالرا ر  لكن ،يبحثون عنه
ويود تحو  البعيور لموا  ةمور  ،تعنوا القوالدة ، ا ويود ريوال   -صولى هللا عليوه وسولم- بعف رسوول هللا  :و ا البخاري 

واألخورى  ، ما  ا ولوة بنا المصوطلقعو  ،و ذا يري  عن القصة حصل  مرتين ،ا ويد  ومرة بعف ريال   ،عثير
 نها  ا عام الفت .: إحتى قيل ، يهامختلف 

بنل  :؟ يقنا ذلنكتهممنو م  لهنا ب  هكفهنو هث  حأرت ص ة بنرى بيتن ،هم  لص ة حأرتمالك عن ررل ت ئل "
 وذا يودل علوى  "ننو يتنهم يمن ابتغ  المنان يىن  يرندر يإ ،ان عىهو بن يبتغي المان لكل ص ة ؛يتهم  لكل ص ة

  لحودفل  وعبي  ولي  برااعمام مالك يرى عن التيمم على قوله  ذا م ،الك يرى عن التيمم مبي    را عمعن اعمام 
 ،نووتم الكووالم ؟ءبعوودين يتبووين لنووا شوواو عو نووتم كالمووه  ؟را ووع عم هوول التوويمم مبووي   ،عن يتوويمم لكوول صووالةألنووه يللمووه 

 .ونعود إلى المسيلة
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مه  غيرر أه :يقا "؟ يعنا إمامة المتيمم بالمتوضئين "؟  بصحابو وي  عى  وأونؤ مالك عن ررل تهم  بي ئل "
نن ذلكبنن   يننو لنن  برهننولننو بم"، الفوور  كموول موون طهووارة البدليووةارة الموواء األصوولية عألن طهوو "بحننب رلنني ألن  " ابأ  
 .صالته صح  إمامته ومن صح  ،له عبيح الصالة 

يطىنع "ودخول  وا الصوالة  ،شور   وا الصوالة "ريقنا  وكب ن ،تهم  حين ل  يرد مان   : قا  مالك يي ررلقا  هحي "
 ىتيمم وشر   وا الصوالة بعود عن اتقو هللا ما استطا ، ىاتق :يعنا "ص تو :   هقطعيقا  ،و مانرن ان مععىهو 

بوول  ،:   يقطووع صووالتهقووال ، طلووع عليووه إنسووان معووه موواء ،بوودلهللا مووا اسووتطا  و  يللمووه عن ييمووع بووين البوودل والم
وارتفع   ،ايةحن طهارته طهارة أل  تهيقطع صال :وويره يقول ،وليتوضي لما يستقبله من الصلوا  ،يتمها بالتيمم

 الحمار الذي يحمل الماء. ،،نهق حمار  بطل  الصالة :يقولون  يلغلون بهذاو  ،الحاية
ولنهل  ،من التهم  يقند بطناع  بو   ص ة يى  يرد مان يعمل بما بمرر قا  رل  المن : مالك: قا  قا  هحي "

انهما  و   بت  ص تو؛ ،رر بأطهر منولهل غي"لا إيؤمهم ويره عحب  :و ناك قال "الذي ورد المان بأطهر منو
 [( سوورة التغوابن62)] }َيناتَُّقوا هََّ َمنا اْ نَتَطْعُتْ {هللا حسوب اسوتطاعته  ىواتقو "  بنو عمل بما بمنر ، يكل  ارمهع  بمرا 

نما العمل "  "ص ةقبل بن يدنل يي ال ،والتهم  لمن ل  يرد المان ،بما بمر   بو من الوأون لمن ورد المانوا 
عون إبطوال وقود نهوا  ،ألنه عمل بموا عمور بوه  و  ييول له عن يبطلها ،عن يتمهاعليه يعنا  إذا دخل  ا الصالة 

  .العمل
إذا كوان  ،مون القورلن امعين و اإذا كوان اعتواد نصويب   "وهقرب حزبو من القرحن ،يي الررل الرنب بنو يتهم  وقا  مالك"

و ،الليلة يقرع القرلن  ا سبع يقرع السبع  ا  ذه ن كان متيمم  نمنا  ،لن  يرند منان   منا ،شان و تنفل ما" اوا  يني  ذلنكوا 
 .ا والصالة ععرم يال له عن يقرعيعنا إذا يال له عن يصل "يهو بالتهم  يالمكان الذي يروز لو بن هصى

بوون ا؟ يقووول  وول يقربهووا لويهووا عو   يقربهووا ،موواء وطهوور  موون الحوويض وتيمموو  وصوول طيووب اموورعة مووا ويوود  
ما  ،يقتصر على الوايب  ا التيمميقول: بعض ع ل العلم  ،؟ يقربهايقربها عم  يقربها  اإذ   ،الصالة ععرم : عبا

 .عكبر اكان حدث  بين  ،  سيما إذا كان حدثه يمنعه من القراءة ،ويد ماء   يقرع إ  بقدر الوايب
 ،ولوي  برا وع ،يتويمم لكول صوالة :لوذا قوالو   مقتضى قوول مالوك عنوه مبوي را ع؟  عممبي   و  ل  ،نيتا إلى التيمم

ألنووه بوودل عوون  ؟معنووى را ووع موا ،را ووعيقووول: شوويخ اعسووالم وويووره قووال ويوور م: را وع،  ،و وو المعووروف عنوود الحنابلووة
و ول ر عوه ر وع مطلوق عو ر وع  ،والبودل لوه حكوم المبودل ، طهارة الماء والوضووء ير وع،رة الكاملة عن الوضوءاالطه
وقوو  صووالة الرهوور عليووه ودخوول  ،توويمم موورة واحوودة، عشوورة عيووام  ووا مكووان لووي   يووه موواءبمعنووى عنووه يلوو   ؟مؤقوو 
 .بناقض من نواقض الوضوء ،لم ينتقض تيممه ما ،المغرب صلى ،صلىصالة العصر صلى، 

 ،ليووم العاشوور ويود الموواءا ا وو ،خورهلإلووى  ..وصوولى اليووم الثووانا والثالوف والرابوع ،نوام  وا الليوول وعينوب وقووام وتويمم
ن لم ييد  ،نعم ؟نقول ماذا  وليمسوه ، ليتوق هللا وإذا ويود المواء  ،المواء عشور سونينالصعيد الطيب طهور المسلم وا 

 بشرته.
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ويتويمم عشورة عيوام بعود عينوب،  وذا  ،عنه يمسه بشرته لموا يسوتقبل مون عحوداف امطلق   امقتضى كون التيمم را ع ر ع  
خووالف الر ووع  ووو مطلووق مووا اليعنووا علووى  ؟رتفعوو  بووالتيممالينابووة ا عماوتسوول  :نقووول لووه ،موواءالثووم ويوود  ،الينابووة
ذا قلنا ،  عثر لها صار  الينابةو  ،يغتسل  .عليه عن يغتسل :قلنا ر ع مؤق  حتى ييد الماء :وا 

 ليتووق هللا " :يعنووا إذا قلنووا ؟سووتقبليمووا لمووا مضووى موون عحووداف عو ل  "الحووديف " ليتووق هللا وليسوومه بشوورتهنعووود إلووى 
؟  يوه  ائودة لوي  عمن التيمم را ع كالماء صار الحوديف  يوه  ائودة : إوقلنا ،يستقبل من األحداف" لما وليمسه بشرته
 لنصو  الطهارة. ايكون الحديف مؤكد   ،ما  يه  ائدة

ذا قلنا و :وا  عنود عاموة ع ول العلوم  وعنود م ،لحكوم يديود ا ليتق هللا وليمسه بشرته عن الينابوة الماضوية صوار مؤسس 
ويمسه بشرته عن الينابة هللا  اوعلى  ذا يتق ،ن التيسي  والتيكيد  التيسي  عولى من التيكيددار بي عن الخبر إذا
 .-إن شاء هللا- التا مض 
ثووم حضوور  ،لى الرهوور بووالتيممومثلووه لووو صوو ،ر ووع مطلووق مووا يغتسوول :لووو قلنووا ،ر ووع مطلووق يووا إخوووان :يعنووا لووو قلنووا

خوال    ،ر وع مطلوق :عنوه إذا قلنوا موع ؟بينوه   يتوضوي : ل يقول عحد ،على تيممه وعنده ماءالعصر و و  صالة
 .وهللا ععلوم، لكنه ر ع مؤقو  حتوى ييود المواء ،العصر خال  حدثه مرتفع ،نه   يتوضيع، مقتضاه ماعليه حدف

 نا محمد وعلى لله وصحبه عيمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على نبي


